
Η υπόκεςθ του ζργου 
 

Ο Θθςζασ, δοφκασ των Ακθνϊν, παντρεφεται τθν αγαπθμζνθ του 
Ιππολφτθ και καλείται να λφςει τθν ερωτικι αντιδικία ανάμεςα 
ςτον Λφςανδρο και τον Δθμιτριο για τθν καρδιά τθσ όμορφθσ 
Ερμίασ. Η Ερμία αγαπάει τον Λφςανδρο, ενϊ θ φίλθ τθσ, θ Ελζνθ, 
αγαπάει τον Δθμιτριο. Και τότε μπαίνουν ςτισ υποκζςεισ των 
ανκρϊπων τα ξωτικά, για να μπερδζψουν ι… για να λφςουν με τον 
δικό τουσ τρόπο τισ ερωτικζσ ιςτορίεσ. Ο βαςιλιάσ των ξωτικϊν, 
Πμπερον, μαηί με το ξωτικό του, τον ςκανταλιάρθ Ρουκ, 
κρυφακοφν, κοροϊδεφουν, οργανϊνουν μάγια, χρθςιμοποιοφν 
ερωτικά βοτάνια, μαγεφουν και ξεμαγεφουν τουσ ερωτευμζνουσ, 
μζχρι να βρει ο κακζνασ το ταίρι του. Κι όλα αυτά ςυμβαίνουν μια 
καλοκαιρινι νφχτα μζςα ςτο δάςοσ, όπου από τισ ςκανταλιζσ των 
ξωτικϊν δε γλιτϊνει οφτε θ βαςίλιςςά τουσ, θ Τιτάνια, θ οποία 
ερωτεφεται ζνα γαϊδοφρι. Μζςα ςτον κόςμο των ξωτικϊν και των 
ερωτευμζνων, κυκλοφορεί κι ζνασ κίαςοσ μαςτόρων, που 
ετοιμάηει μια παράςταςθ προσ τιμιν των γάμων του Θθςζα και 
τθσ Ιππολφτθσ, χαρίηοντασ άφκονο γζλιο προσ όλεσ τισ 
κατευκφνςεισ. Μζχρι να ζρκουν μεςάνυχτα και όλα να βρουν τθ 
κζςθ τουσ ςτον κόςμο. Τότε ζρχεται θ ςτιγμι που τα ξωτικά 
αποχωροφν, κακϊσ θ νφχτα οδεφει προσ το τζλοσ τθσ. Και το 
όνειρο γίνεται πραγματικότθτα. Ζνα όνειρο καλοκαιρινισ νφχτασ. 
  
 
Ευχαριςτοφμε :  
τον Σφλλογο Γονζων και Κθδεμόνων του Σχολείου μασ για τθ 
ςυμπαράςταςθ και τθν αμζριςτθ βοικειά του 
τον Διευκυντι του ςχολείου μασ, Ευριπίδθ Παπάηογλου, και τον 
Σφλλογο Διδαςκόντων για τθ ςυνεχι υποςτιριξθ και ενκάρρυνςθ 
το ΔΗΠΕΘΕ για τθν πολφτιμθ ςυνεργαςία και υποςτιριξι του 
το τυπογραφείο  «Μερτηιανίδθ» για τθν  ευγενικι του προςφορά 
ςτθν εκτφπωςθ τθσ αφίςασ και των προςκλιςεων τθσ παράςταςθσ 
τουσ ςυναδζλφουσ μασ, Καλλιόπθ Σωτθρζλθ και Πζτρο 
Γιαςκουλίδθ, για τθν προςφορά κοςτουμιϊν για τθν παράςταςθ 
τθν επιςτάτρια και «ψυχι» του ςχολείου μασ, Στεφανία 
Τοπαλίδου και ιδιαιτζρωσ τον Γιάννθ Κουκιά, για τθν πολφτιμθ 
ςυμβολι του ςτθ ςκθνοκεςία τθσ παράςταςθσ 
 

Πάνω απ’ όλα, όμωσ, ευχαριςτοφμε τα υπζροχα παιδιά μασ, 
που ηωντάνεψαν ζνα όμορφο και δφςκολο κείμενο 
με χαροφμενθ διάκεςθ, πολλι δουλειά, αςτείρευτθ 

δθμιουργικότθτα και φανταςία 
και ατζλειωτα χαμόγελα! 

 

 

Πρόγραμμα 

 
Όνειρο Καλοκαιρινής Νύχτας 

του Ουίλιαμ Σαίξπηρ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σάββατο 22 Απρίλη   

& 

Κυριακή 23 Απρίλη 2017  

στις 8.30 μ.μ. 

στο Αμφιθέατρο της Περιφερειακής Ενότητας 

Καβάλας «Γεώργιος Παυλίδης» 

 

 

Η θεατρική ομάδα του 4ου Γυμνασίου Καβάλας 
 



 

Σα πρόςωπα του ζργου : 
 

Παίηουν : 
 

Θθςζασ 
 

Αλζξανδροσ ουμελιϊτθσ 

Αιγζασ 
 

Ξανκι Τοπτςικιϊτθ 

Ιππολφτθ 
 

Αλεξία Ελευκεριάδου 

Ερμία 
 

Εφθ Λογοκζτθ 

Λφςανδροσ 
 

Μάριοσ Βαφειάδθσ 

Ελζνθ 
 
 
Δθμιτριοσ 

Ιωάννα Καμπουρίδου 
Μαρία Αγανικόλα 
 
Βαςίλθσ Αντωνιάδθσ 
 

Φιλόςτρατοσ 
 

Αλεξάνδρα Ντζντε 

Πζτροσ ανίδασ/Πρόλογοσ 
 

Χαρά Δθμθτρίου 
 

αΐτασ/Πφραμοσ 
 

Γιϊργοσ Τςουροφςθσ 

Ροκάνθσ/Λιοντάρι 
 

Νικολζτα Κουτςίκ Βαςίλογλου 

Φυςοφνθσ/Θίςβθ 
 

Ηρακλισ Γοφςθσ 

Καηάνασ/Σοίχοσ 
 

Ξανκι Τοπτςικιϊτθ 

Βελόνθσ/Φεγγάρι 
 

Κυριάκοσ Νάςοσ Αμερικάνοσ 

Όμπερον 
 

Νίκοσ Ραπουτςισ 

Σιτάνια 
 

Ηρϊ Θωμαΐδου 
Μαρίνα Κωνςταντινίδου 
 

Πουκ 
 

Νίκοσ Βαμβακίδθσ 

Ξωτικό Α΄ (Αραχνοΰφαντοσ) 
 

Ηρακλισ Γοφςθσ 

Ξωτικό Β΄(Μπιηελάνκθσ) 
 

Αλεξάνδρα Ντζντε 

 

κθνοκεςία 
 
 
 
 
Κοςτοφμια 
 
 
 
Μακιγιάη 

Γιάννθσ Κουκιάσ 
Κατερίνα Θεράπογλου 
Ελζνθ Αλιατάκθ 
Στυλιανοφ Μαρία 
 
Κατερίνα Θεράπογλου 
Ελζνθ Αλιατάκθ 
Ντίνα Κουτςίκ Βαςίλογλου  
 
Αναςταςία Σαρικλόγλου 
Ραναγιϊτα Τοπτςικιϊτθ 
 

κθνικά 
 
 

 

Μθνάσ Χεδιζογλου 
Χριςτόφοροσ Μιχαθλίδθσ 
Ελζνθ Σοφιανοφ 
Αλεξάνδρα Δθμθτριάδου 
Ραναγιϊτα Τοπτςικιϊτθ 
Ξανκι Τοπτςικιϊτθ 
Εβίτα Σιδθροποφλου 
Τζνια Μθτροποφλου 
Μαρία Αγανικόλα 
Μαρία Ρλαςάτθ 
 

Μουςικι Επιμζλεια 
 

Μαρία Στυλιανοφ 
Ελζνθ Αλιατάκθ 
Μαρία Ρλαςάτθ 
 

χεδιαςμόσ αφίςασ 
 

Εφθ Λογοκζτθ 
Ξανκι Τοπτςικιϊτθ 
Ραναγιϊτα Τοπτςικιϊτθ 
Αλζξανδροσ ουμελιϊτθσ 
Χριςτόφοροσ Μιχαθλίδθσ 
 

Επιμζλεια προγράμματοσ 
παράςταςθσ 
 

Ανκι Ηλιοποφλου 

Φωτογράφθςθ-
Βιντεοςκόπθςθ 
 
 
Ήχοσ-Φωτιςμοί  

Οδυςςζασ Γεωργιάδθσ 
Ευτυχία Θωμά 
Ιωάννα Αντωνίου 
 
Ραναγιϊτθσ Μεμετηισ 

 


